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Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag van Akyazili over het jaar 2015. Akyazili is sinds 1981 actief om een 

belangrijke sociaal-culturele rol te spelen in de Nederlandse maatschappij. Deze rol proberen 

we ieder jaar te continueren en te verbeteren. Mede door de feedback van derden ontstaat de 

kans om de groeiende lijn binnen de organisatie voort te zetten.  

Dit verslag biedt de lezers de mogelijkheid om een kijkje te nemen in het afgelopen jaar van 

Akyazili.  

Wij hopen dat de uitgevoerde activiteiten een voorbode zijn voor een nog mooiere toekomst. 

Deze wens is enkel te bewerkstelligen door de inzet van onze vrijwilligers en betrokkenen. 

Daarvoor zijn wij hen zeer dankbaar.  

Het bestuur  

Rotterdam, januari 2016 
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Inleiding

Akyazili is opgericht in 1981 en gevestigd in Rotterdam. Akyazili is een sociaal, cultureel en op 

educatie georie nteerde organisatie met ruim 30 jaar ervaring op het gebied van sociale 

activiteiten gericht op wijkbewoners, ouders en jongeren.  

Akyazili kreeg, mede dankzij haar vele goede activiteiten en positieve resultaten van de 

gemeente in 1983 een voormalig bibliotheekgebouw toegewezen. Tot 1986 heeft de stichting 

haar activiteiten in dit gebouw voortgezet. Omdat de resultaten van middelbare scholieren 

toen te wensen overlieten en er veel bezorgde ouders ontstonden, werd het bestuur van 

Akyazili min of meer gedwongen een gebouw te vinden voor uitbereiding van haar activiteiten. 

Na een lange zoektocht werd er een gebouw gevonden midden in het centrum van Rotterdam. 

Sindsdien verricht de stichting haar werkzaamheden en activiteiten in dit gebouw.   

Akyazili is opgericht met als doel de tweede generatie allochtone jongeren te stimuleren een 

studie te volgen en actief deel te nemen aan educatieve en sociale activiteiten. Deze activiteiten 

van Akyazili zijn erop gericht om de samenleving harmonieuzer en leefbaarder te maken. 

Hiermee wil de stichting jongeren een betere toekomst faciliteren, zodat ze uiteindelijk een 

nuttige, betere en hogere positie kunnen verwerven binnen de pluriforme samenleving.  

Onze missie is het realiseren van eenheid in (de poging tot) verscheidenheid, synergie, 

innovatie, interculturele samenwerking en sociale samenhang.  
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Terugblik 2015

Het jaar 2015 was in allerlei opzichten een bewogen jaar voor Akyazili. Door de trieste 

gebeurtenissen in Parijs en elders in de wereld zijn we keer op keer opgeschrikt. Deze 

gruweldaden hebben ook ons diep getroffen.  

Wij hebben echter de moed nooit opgegeven op een harmonieuze samenleving en hebben er 

het beste van gemaakt in het afgelopen jaar.  

Hieronder zullen wij de verschillende activiteiten delen met de lezers. 
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Activiteiten

SPIOR 

Net als voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar bijgedragen aan activiteiten van SPIOR. In het 

kader van tegengaan van radicalisering hebben wij een vrijwilliger ingezet voor het project van 

SPIOR.  

Na verschillende bijeenkomsten te hebben meegemaakt zijn ook jongeren van Akyazili 

ingelicht over dit thema. Middels een bijeenkomst hebben circa 15 jongeren een lezing gehad 

over dit thema. Hierdoor wordt er getracht om de bewustwording van de jongeren te 

vergroten en een tegengeluid te bieden in discussies over radicalisering.  

De aanpak van radicalisering in Rotterdam vraagt om structurele interventies en een 

multidisciplinaire samenwerking. Om radicalisering te voorkomen moet worden ingezet op 

een preventieve en responsieve aanpak. Dit behelst zowel het voorkomen als het bestrijden 

van bestande radicalisering. Door uitingsvormen en signalen van radicalisme vroegtijdig te 

herkennen, kan het proces worden afgeremd en zelfs worden teruggedraaid. Voor een 

effectieve aanpak is de samenwerking tussen instanties en instellingen heel belangrijk. Wij als 

Akyazili willen hieraan bijdragen door ons in te zetten tegen de radicalisering.  

Gezien de opkomst van radicalisering is het belangrijk om de nodige aandacht te geven aan 

soortgelijke problemen in de samenleving. Wij zullen er in de toekomst alles aan doen om 

problemen van dien aard te verhelpen.  
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THEMA-AVONDEN VOOR BETROKKENEN

KOFFIE- & THEEAVONDEN

Afgelopen jaar zijn er meerdere avonden toegewijd aan verschillende thema’s. Denk hierbij 

aan radicalisering. De gebeurtenissen van het afgelopen jaar hebben de thema’s bepaald van 

de thema-avonden. Door telkens een sleutelfiguur uit te nodigen zijn verschillende thema’s 

besproken met de genodigden. Wij vinden het belangrijk om betrokkenen te informeren over 

bepaalde kwesties die gaande zijn. Zeker gezien de verkeerde opvattingen die er rondgaan, 

zien wij het als een plicht om mensen op te roepen tot een harmonieuze samenleving.  

Akyazili heeft haar succes grotendeels te 

danken aan haar donateurs en 

vrijwilligers. Al 30 jaar organiseert de 

stichting thee- & koffieavonden om de 

banden met onze vrijwilligers en 

donateurs te versterken. Tijdens deze 

avonden komen er ook andere mensen 

(introducees) die kennis willen maken 

met onze stichting en onze doelstellingen. 

Hiermee bereiken wij ook potentie le 

donateurs en vrijwilligers. Ook dit jaar 

hebben wij talloze avonden toegewijd aan 

deze activiteit.  

*Foto(na een koffieavond lekker gegeten met onze vrijwilligers)
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In het afgelopen jaar hebben we 12 ontbijtochtenden georganiseerd. Onze streven was om 

elke maand een ontbijtochtend te organiseren. Deze doelstelling is behaald. Voor deze 
ontbijtochtenden waren onze donateurs, vrijwilligers en partners uitgenodigd. Tijdens deze 

ontbijtochtenden is tevens voorlichting gegeven over uiteenlopende thema’s. 

ONTBIJTOCHTENDEN

SPORT VOOR JONGEREN EN OUDEREN

Akyazili organiseert elke vrijdag sportactiviteiten voor jongeren en ouderen. Sport is niet 

alleen gezond, maar ook een welkome afwisseling tijdens de lange school- en werkdagen. Door 

de jongeren te betrekken in groepsactiviteiten wil Akyazili hen uit hun gewone omgeving 

trekken en in een stimulerende omgeving plaatsen. Door de jongeren te stimuleren samen 

bezig te zijn, wil de stichting hen ondersteunen in het vergroten van hun sociale vaardigheden 

en het opbouwen van een vriendenkring. De sportactiviteiten vinden doorgaans plaats in het 
sportcentrum Schuttersveld.

Wij hebben afgelopen jaar eveneens ouderen in de samenleving geactiveerd om meer te gaan 

sporten. Door individuele gesprekken aan te gaan hebben wij getracht mannen en vrouwen die 

in geen enkel verband aan sporten doen in aanraking te laten komen met het sporten.  
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PROJECT BEZOEKMANNEN ROTTERDAM 
In april is het project bezoekmannen Rotterdam van start gegaan. In Rotterdam wonen 

ongeveer 45.000 Turken en Turkse Nederlanders; tevens de voornaamste doelgroep voor dit 

project. Gedurende de afgelopen jaren heeft Stichting Akyazili stelselmatig signalen 

opgevangen vanuit deze gemeenschap die erop wijzen dat een aangepaste/ toegespitste 

projecten gericht op de allochtone mannen zeer gewenst zijn. Redenen die aangedragen 

worden lopen uiteen van “gewoonweg de wens om in contact te komen met anderen” tot “de 

wens om zichzelf te ontplooien en persoonlijke ambities te ontwikkelen”. De hoofdoorzaak van 

deze wensen ligt in de behoefte om uit het “sociaal” isolement te komen en de wens om actief 

deel te nemen aan de Nederlandse samenleving. 

Om de betrokkenen te voorzien in hun behoefte is in april een start gegeven aan dit project. 

Het vertrouwen putten wij uit voorgaande projecten die wij hebben gerealiseerd. Wederom 

proberen wij met dit project een positieve signaal af te geven aan de samenleving. 

Voor dit project is de financie le hulp ingeroepen van verschillende organisaties. De volgende 

organisaties hebben ons geholpen om dit project van de grond te krijgen: 

Het Elise Mathilde Fonds

Fonds DBL

G. Ph. Verhagenstichting

Stichting Hae lla

Wij danken hen voor hun steun. 
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SAMENWERKING MET ANDERE INSTELLINGEN 
In september heeft het bestuur van Akyazili besloten om nader samen te werken met diverse 

non-profit en zelforganisaties uit Nederland en over de grenzen. In het kader van versterken 

van onze activiteiten zijn wij tot deze beslissing gekomen. Verschillende perioden zullen wij de 

bestuursleden van de stichtingen uitnodigen voor gesprekken met betrekking tot de toekomst.  

SPRINT 

Onze verhuurder Stichting Sprint heeft dit jaar een goed vervolg gegeven aan 

de studentenhuisvesting waar zij eerder mee begonnen waren. Dit jaar hebben 
de bewoners een buurtinitiatief gerealiseerd waar wij aan hebben 
meegeholpen. Samen met het speelcentrum Weena is er in juni een buurtfeest 
gerealiseerd waar voor jong en oud veel plezier te beleven was.  Wij hebben 
enkele vrijwilligers afgevaardigd om mee te helpen bij de realisatie van het 
feest. 

SANITAS & TIME TO HELP

Ook dit jaar hebben wij onze steun gegeven aan projecten van Time To Help. In het kader van 

hun medische missies zijn er reizen ingepland naar Afrika. Akyazili heeft bijgedragen in het 

verkrijgen van aandacht voor deze projecten. Wij hebben onze ruimtes beschikbaar gesteld ten 

behoeve van dit project.  

Wij zullen in de toekomst onze steun blijven geven voor soortgelijke initiatieven. 

CHALLENGES

Om onze vrijwilligers gemotiveerd en actief te houden, krijgen we trainingen en seminars van 

onze partner Challenges. Deskundigen van Challenges leveren ieder kwartaal seminars en 

halfjaarlijks trainingen voor onze vrijwilligers.  

Dit jaar hebben wij tevens een beroep gedaan op Challenges in het kader van het project 

Bezoekmannen Rotterdam. Wij hebben de steun ondervonden van Challenges bij het bedenken 

en realiseren van dit project.  

Tevens hebben zij de verantwoordelijkheden op zich genomen in het kader van 

vrijwilligerstrainingen ten behoeve van het project. 
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NL DOET (0RANJEFONDS) 
In maart was de Diergaardesingel het toneel voor verschillende vrijwilligers tijdens de Nl Doet 

dag. Wij hebben wederom onze deuren geopend voor nieuwe vrijwilligers. Gezamenlijk met de 

vrijwilligers van stichting Challenges hebben wij een grootschalig schoonmaak gehouden. Wij 

hebben kennis kunnen maken met 2 nieuwe vrijwilligers. Wij vinden vrijwilligers een 

belangrijke schakel binnen non-profitorganisaties en zullen ook in de toekomst onze deuren 

openen voor soortgelijken initiatieven. Ook komend jaar zulle we weer van de partij zijn.  



Stichting Akyazili Nederland
Diergaardesingel 56-58

3014 AC Rotterdam

www.akyazili.nl

info@akyazili.nl

Het Bestuur 

DR. I. SEVINC 
VOORZITTER 

DHR. A. GULDEREN 
SECRETARIS 

DHR. S. ASLAN 
PENNINGMEESTER 
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